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Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019

Geachte heer, mevrouw,
Graag bieden we u de Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019 aan, namens de zorgverzekeraars
Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Anderzorg N.V., hierna te noemen: Menzis.
Digitaal contracteren

Menzis biedt de overeenkomst voor het leveren van Voetzorg bij Diabetes Mellitus 2019 digitaal aan. Het
ondertekenen van een digitale overeenkomst vindt plaats met een digitale handtekening.
Voorwaarden

Loondienstmedewerkers/onderaannemers
Loondienstmedewerkers en onderaannemers moeten voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven is
in de overeenkomst en het Inkoopbeleid Voetzorg Diabetes Mellitus 2019. Dat betekent o.a. dat u de zorg
niet mag laten leveren door een (register) podoloog. Pedicures die als onderaannemer (een deel van) de
zorg aan verzekerden leveren, moeten als medisch pedicure zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister
Pedicures (KRP) van ProCert of als diabetes voetzorgverlener in het Kwaliteitsregister Medisch
Voetzorgverleners (KMV) van de Nederlandse Maatschappij van/voor Medisch Voetzorgverleners
(NMMV).
Tarieven
In artikel 7 lid 1 van de overeenkomst vindt u de tarieven voor 2019. Wellicht ten overvloede brengen wij u
het volgende onder de aandacht. Als op enig moment tijdens de duur van de overeenkomst de NZa
maximumtarieven lager zijn dan de in artikel 7 lid 1 van de overeenkomst genoemde tarieven gelden als
vanzelfsprekend de NZa maximumtarieven.
Declareren
U moet de zorg binnen 6 maanden na afloop van het kwartaal waarin u de zorg geleverd heeft, bij Menzis
declareren. Meer informatie over declareren kunt u terugvinden in bijlage 3, Handleiding declareren
Voetzorg 2019, van de overeenkomst.
Geen overeenkomst
Indien u geen overeenkomst wenst te sluiten registreert Menzis u voor 2019 als niet-gecontracteerde
zorgaanbieder. Verwerking van uw ingediende declaraties is dan niet mogelijk. Mogelijk gelden er
aanvullende voorwaarden voor de verzekerde. Deze kunt u nalezen in het Verzekeringsreglement van
Menzis. Indien u werkzaam bent in loondienst, dan kunt u geen overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus
2019 met Menzis aangaan.
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Wijzigingen in uw praktijk
Let op: relevante (te wijzigen) gegevens dienen zowel bij de zorgverzekeraar als in het AGB-register van
Vektis tijdig bekend te zijn. Welke gegevens u dient aan te leveren staat vermeld in artikel 5 van de
overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019. Daarnaast dient de behandelend beroepsbeoefenaar
met AGB-code in Vektis vermeld te staan, zoals eveneens vermeld in artikel 4 van de overeenkomst.
Voor meer informatie over het wijzigen van gegevens in Vektis verwijzen we u naar www.agbcode.nl.
Ingangsdatum overeenkomst

Wilt u de overeenkomst met Menzis aangaan? De tekenbevoegde gebruiker van uw organisatie
ondertekent de overeenkomst door deze in het VECOZO Zorginkoopportaal te accepteren.
We verzoeken u de overeenkomst voor 1 november 2018 ondertekend aan Menzis te retourneren.
Indien de ondertekende overeenkomst voor 1 november 2018 door Menzis retour is ontvangen, treedt de
overeenkomst in werking op 1 januari 2019. Indien de ondertekende overeenkomst op of na 1 november
2018 en voor 1 april 2019 door Menzis retour is ontvangen, treedt de overeenkomst in werking op 1 april
2019. Een ondertekende overeenkomst die op of na 1 april 2019 door Menzis retour is ontvangen, treedt
in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op de maand datum waarop de getekende
overeenkomst door Menzis retour is ontvangen.
De daadwerkelijke start-, en einddatum van uw overeenkomst kunt u terugvinden in de
Contracteermodule van uw Zorginkoopportaal. Nadat u in uw VECOZO Zorginkoopportaal bent ingelogd
kunt u alle informatie over de betreffende overeenkomst terugvinden.
U kunt hier onder andere de overeenkomst inzien, wanneer deze door u is getekend en de
contracteerperiode. Onder details staan ook eventuele bijlagen vermeld welke als onderdeel gelden van
de overeenkomst.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen VECOZO? Op de website van VECOZO staan
meerdere handleidingen vermeld: www.vecozo.nl/diensten/zorginkoopportaal/kennisbank.
Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2019 en overige bijlagen

De Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2019 en de overige bijlagen die horen bij deze overeenkomst
kunt u ook vinden op www.menzis.nl/zorgaanbieders/paramedischezorg.
Heeft u vragen over de contractering?

Op de website https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/contact/veelgestelde-vragen/paramedischezorg/voetzorg vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over de contractering 2019.
Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u hier online het contactformulier invullen of contact met ons opnemen
via telefoonnummer 088–222 40 00.
We hopen op een prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet.

Joris van Eijck
directeur Zorg

Bijlage(n)

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019 met Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2019 en
overige bijlagen.
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